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ْفِل. ِمْن  ِة، َوجائَِزَة َأَدِب الطِّ . َوَربَِحِت اْلجائَِزَة األولى في ُمساَبَقِة MBC لإِلْبداِع في ِكتاَبِة اْلِقصَّ المؤلفة: َدَرَسْت يو يونغ - سو اأَلَدَب اْلكوِريَّ
ُة، َوالنِّساُء َقِوّياٌت َوَأْصِدقائي َيعيشوَن في أوروبا. واِحُف اأَللِْفبائِيَّ ُتُه، َوالزَّ َأْعمالِها كالنغ كالنغ َوَجدَّ

الأَْرقاُم اْلُمْخَتِفَيُة
تأليف: يو يونغ - سو

رسومات: بارك، سو - جي





ٌة،  ِستَّ َخْمَسٌة،  َأْرَبَعٌة،  َثالَثٌة،  اْثناِن،  واِحٌد، 
َسْبَعٌة، َثمانَِيٌة، تِْسَعٌة، َعَشَرٌة!

ُة َكثيرًا. ْت ُأْسَرُة اأَلْرقاِم اْلُفضولِيَّ َلَقْد َملَّ

َجْمٌع
َطرٌْح



َوُهْم  َكثيرًا،  َسئِموا  َقْد  َأْفراَدها  َأنَّ  ِمْن  ُبدَّ  َوال 
جالِسوَن في ِكتاٍب ال َيْقَرُأُه َأَحٌد.

ِعِب َقلياًل. روا اْلُخروَج ِمْنُه لِلَّ َبِب َقرَّ َولَِهذا السَّ
َوَلِكْن، َيِجُب َعَلْيِهم َأْن َيكونوا َحِذريَن
َفُهناَك اْلَكثيُر ِمَن اْلُعيوِن الَّتي ُتراِقُبُهم.



ُة اْلِحراَسِة. اْنَتبِهوا! ها َقْد جاَءْت َدْوِريَّ
ُه َسَيتِمُّ اْلَقْبُض َعَلْيِهم. َلَقْد َعَرْفُت َأنَّ

اْخَتبِئوا يا َأْفراَد ُأْسَرِة اأَلْرقاِم!



َأْيَن َيْخَتبِئوَن؟ ُهّس ُهّس! ال ُتْخبِْر َأَحدًا.
َأْرقاٍم  َخْلَف  َيْخَتبِئوَن  َأنَُّهم  َأَحدًا  ُتْخبِْر  ال  َوبِالتَّْحديِد 

ُأْخرى َتْبدو ُمَماثَِلًة َلُهم.

ُكُتٌب

َأْزهاٌر

َمْبنى يوون

ِخْدَمُة َتْسليِم اأَلُرزِّ

فاِكَهٌة
ُخضاٌر

يٌَّة ُكلِّ

اْشتِراٌك

ٌة َصْيَدلِيَّ



َر َأْفراُد  َوَبْعَد َوْقٍت َقصيٍر، َقرَّ
ُأْسَرِة اأَلْرقاِم َأْن َيْلَعَب ُكلٌّ 

ِمْنُهم بُِمْفَرِدِه.

َمْبًنى

َقْهَوٌة

ُمْسَتْشًفى لِْلَحَيواناِت

كارا أوكي

ُة اْلِكتاَبِة يَّ ُكلِّ

حاِفَلٌة

ُكُتُب قَِصٍص 
ٍ َرة ُمَصوَّ

سونا

سونا

ُخبٌز ُخبٌز َلذيٌذ

َأْطفاٌل ويٍر
ْص

و َت
وْدي

ْست
ا

َمْبًنى



دًا، إِنَُّهم قاِدموَن! ها ُهم، إِنَُّهم قاِدموَن ُمَجدَّ
إِنَُّهم قاِدموَن الْعتِقاِل َأْفراِد ُأْسَرِة اأَلْرقاِم.

سوبرماْرِكت

حاِفَلٌة

ها اأَلْرقاُم، اْهُربوا بُِسْرَعٍة! َأيُّ



دًا. َنَعْم، َلَقِد اْخَتَبَأ َأْفراُد ُأْسَرِة اأَلْرقاِم ُمَجدَّ

َخسٌّ

ُتّفاٌح
ِخياٌر

بََندوَرٌة

ُخضاٌر

َأيَْن ُهُم اآلَن؟ َأيَْن يَْخَتِبئوَن؟
َلَبٌن

كورن فليكس
َعَسٌل

شوكوال

ُتّفاٌح



اْهُربوا!

الِحيَِّة تاريُخ اْنِتهاِء الصَّ

َحليٌب

ٌت
جا

َّ ُمَثل



َن َأْفراُد ُأْسَرِة  َهذا َأْمٌر َجيٌِّد. َلَقْد َتَمكَّ
دًا! اأَلْرقاِم ِمَن االْختِباِء ُمَجدَّ

َأيَْن يَْختَِبئوَن يا ُترى؟!

ٌَّة َعناويُن بَريِدي

ِحَدُة الِْوالياُت الُْمتَّ



ًة ُأْخرى! َمرَّ
ا، اْخَتبِئوا! َأْسِرعوا يا َأْفراَد ُأْسَرِة اأَلْرقاِم. َهيَّ

ِهْه ِهْه ِهْه! َأْيَن َيْخَتبِئوَن؟

ليَفُة َحّماٍم

صابوُن
َتْنظيٍف

شاٌي
أَْخَضُر

قِناُع 
ُعْلَبُة الِْخيارِ

ٍ أَْقنَِعة

شامبو



ًة ُأْخرى! ها َقِد اْخَتَبأوا َمرَّ
َنَعْم! َلَقِد اْخَتَفْت ُأْسَرُة 

اأَلْرقاِم!

ِهْه ِهْه ِهْه! َأْيَن َيْخَتبِئوَن؟
ُيْمِكُنُهم االْختِباُء في َأيِّ 

َمكاٍن فيِه َأْرقاٌم.

َمْصِرٌف

يٌّ َرْقٌم سِرِّ

ُيْرجى
َأْخُذ َرْقٍم 
َواالْنتِظاُر

ِحساٌب
ُحرٌّ

ِحساُب 
َتْوفيٍر

َتْأكيٌد

اْلِوالياُت اْلُمتَِّحَدُة

الّصيُن 

اْلياباُن 

إِْنَكلترا

 َفَرْنسا



ُة اْلِحراَسِة. آٍه! إِنَّها َدْوِريَّ
َلَقْد َعَرْفُت َأنَّ َهذا َسَيْحُدُث.

كاَن َيِجُب َأْن َتعودوا باِكرًا، َوكاَن َيِجُب 
َعَلْيُكْم َأْن َتْلَعبوا.

لَِفْتَرٍة َقِصيَرٍة َفَقْط.

يا أَْفراَد ُأْسَرِة اأَلرْقاِم، عودوا َسريعاً إِلى الْكِتاِب!

التَّْوفيُر                      َسَنٌةَمْصِرٌف

َشْهٌر
يَْوٌم

اْلَمبَْلُغ اْلموَدُعاْلَمبَْلُغ اْلَمْسحوُبِحساُب 
الرَّصيُد

َمْصروٌف



ٌة،  ِستَّ َخْمَسٌة،  َأْرَبَعٌة،  َثالَثٌة،  اْثناِن،  واِحٌد، 
ُأْسَرِة  َأْفراُد  َعَشَرٌة!  تِْسَعٌة،  َثمانَِيٌة،  َسْبَعٌة، 

اأَلْرقاِم َيْضَحكوَن داِخَل اْلِكتاِب.

ِهْه ِهْه ِهْه!ِهْه ِهْه ِهْه!

َجْمٌع
َطْرٌح



اْكِت�شاُف الأَْرقاِم

جاُء إِْعالمي  ها. الرَّ ٍة اْستِجابًة إلى َطَلِب ُأمِّ َذَهَبْت سوسي في ُمِهمَّ
وِر َكَذلَِك. بِما َحَدَث، َواْكَتِشِف اأَلْرقاَم اْلُمْخَتبَِئَة في الصُّ

حاِفَلٌة



اْكَت�ِشِف الأَْرقاَم يف ُميِطَك

إِنَّ اأَلْرقاَم ِمْثُل اأَلْسماِء؛ إِْذ ُيْمِكُن اْستِْخداُمها لَِتْمييِز اأَلْشياِء َعْن َبْعِضها؛
َقِق. َكَأْرقاِم اْلهاتِِف، وَأْرقاِم اْلحاِفالِت، َوَأْرقاِم الشِّ

َقِق َأْرقاُم الشِّ

َأْرقاُم اْلهاتِِف

َأْرقاُم اْلحاِفالِتَأْرقاُم الَسّياراِت

ُيشيُر ُكلُّ َرْقٍم إِلى ُمْسَتوى الّطابِِق.

ْقُم الَّذي َيْظَهُر َعلى شاَشِة اْلميزاِن  ُيشيُر الرَّ
إِلى اْلَوْزِن.

ُتشيُر اأَلْرقاُم اْلَمْوجوَدُة َعلى اْلُعْمالِت إِلى قيَمِة ُكلٍّ ِمْنها.
َوبِاالْستِناِد إِلى اْلقيَمِة ُيْمِكُنَك َتْقريُر ما َتَودُّ ِشراَءُه ِمْن ِسْلَعٍة 

َدٍة. ُمَحدَّ

َلَقِد اْزداَد 
َوْزني َكثيرًا.



ريَقِة اْنُظْر إَِلْيها بَِهِذِه الطَّ

ُشعوِرها  َفبَِسَبِب  ُمشاِغَبٍة.  َأْرقاٍم  ُأْسَرِة  َهَرِب  َحْوَل  َتدوُر  اْلُمْخَتِفَيُة  اأَلْرقاُم  َة  ِقصَّ إِنَّ 
َجِر، َخَرَجِت اأَلْرقاُم ِمَن الِكتاِب. َوَلِكنَّ ُحّراَس اأَلْمِن شاَهدوها. لذا، صاَرْت  بِالضَّ
َهْل  اْلِحراَسِة.  ُة  َدْوِريَّ ُتالِحُقها  َبْيَنما  آَخَر،  إِلى  َمكاٍن  ِمْن  ُمْخَتبَِئًة  ُل  َتَتَنقَّ اأَلْرقاِم  ُأْسَرُة 
ُكلِّ  في  َيْخَتبِئوَن  اأُلْسَرِة  َهِذِه  َأْفراَد  إِنَّ  َسُأْخبُِرَك.  اْختِبائِها؟  َأماِكِن  اْكتِشاُف  ُيْمِكُنَك 
ْقَت  ُة إِلى االْستِْخداماِت اْلُمْخَتِلَفِة لأَِلْرقاِم في ُمحيِطنا. َوإِذا َدقَّ َمكاٍن. َوُتْرِشُدنا اْلِقصَّ
ُتْسَتْخَدُم اأَلْرقاُم بَِشْكٍل  َفَسَتْكَتِشُف َأنَّ اأَلْرقاَم َمْوجوَدٌة في ُكلِّ َمكاٍن.  في ُمحيِطَك 
اأَلْشياِء،  َتَسْلُسِل  لَِتْنظيِم  ُتْسَتْخَدُم  َفِهَي  إِلى َهذا،  َوبِاإِلضاَفِة  ٍة.  ِعدَّ َأْشياَء  عامٍّ في 
ٍة لَِشْيٍء ما َكَرْقِم اْلهاتِِف  يَّ َوَتْحديِد َوْزنِها َوَمقاِسها. َكما ُتْسَتْخَدُم إِلْعطاِء ُهوِّ
ْركيَز َيكوُن َعلى َتَسْلُسِل اأَلْرقاِم  ، َفإِنَّ التَّ ّياَرِة. َوِعْنَد َتْعليِم اْلَوَلِد اْلَعدَّ َوالسَّ
روِريِّ َأْيضًا َمْعِرَفُة االْستِْخداماِت اأُلْخرى  َوَتتاُبِعها. َوَلِكْن، ِمَن الضَّ

ِة. لأَِلْرقاِم في َحياتِنا اْلَيْوِميَّ

ريَقِة الّتالَِيِة اِْقَرْأ بِالطَّ

وَرِة. َوِعْنَدما َيْكَتِشُف اأَلْوالُد اأَلْرقاَم،  َن اأَلْوالُد ِمَن اْكتِشاِف اأَلْرقاِم اْلُمْخَتبَِئِة في الصُّ اِْقَرْأ بُِبْطٍء لَِيَتَمكَّ
اإِلجاَبَة  َهِذِه  إِنَّ  ّياَرِة«.  السَّ َعلى  ْقِم  الرَّ َخْلَف  ُمْخَتبٌِئ  ُه  إِنَّ َصحيٌح،  »َهذا  بِاْلَقْوِل:  َتْعليقاتِِهم  َمَع  َتفاَعْل 
ِد ِمَن اْستِْخداِمنا اأَلْرقاَم في ُمحيِطنا. إِنَّ ِقراَءَة اأَلْرقاِم َأْصَعُب ِمْن ِقراَءِة اْلَكِلماِت.  َأكُّ ُتساِعُد اْلَوَلَد َعلى التَّ

ولَِذلَِك، َفِهَي بِحاَجٍة إِلى اْلَمزيِد ِمَن االْنتِباِه ِمَن اأَلْهِل.

ريقِة ِذِه الطَّ م َأْوالَدَك اأَلْرقاَم ِبَ َعلِّ

ْزناَمِة،  الرُّ في  اْلَمْوجوَدِة  َكاأَلْرقاِم  ُمحيِطنا،  في  اأَلْرقاِم  إِلى  اإِلشاَرِة  َعْبَر  بِاأَلْرقاِم  األْوالِد  اْهتِماَم  َأثِِر 
ها َمْوجوَدٌة في اْلَمْنِزِل. َكما َأنَّنا ُنشاِهُد  ْلفاِز َعْن ُبْعٍد؛ َوَهِذِه ُكلُّ ِم بِالتِّ َوالّساَعِة، َواْلهاتِِف، َوِجهاِز التََّحكُّ
ّياراِت، َعلى َأْزراِر اْلِمْصَعِد، َعلى بِطاقاِت َأْسعاِر اأَلْشياِء،  َقِق، َأْرقاَم السَّ اأَلْرقاَم خاِرَج اْلَمْنِزِل: َأْرقاَم الشِّ
اْلِمْصَعِد  في  اْبنَِك  َمَع  َتَواُجِدَك  َفِعْنَد  اأَلْرقاَم.  ْوالِد  اأْلَ لَِتْعليِم  ٌة  ُمَسِليَّ ُأْخرى  َطريَقٌة  َوُهناَك  َوَغْيِرها.. 
ِمْنُه  اْطُلْب  تِجاِريٍّ  َمْخَزٍن  َمَعُه في  َتواُجِدَك  َوِعْنَد  اْلُمناِسِب.  ْقِم  الرَّ َعلى  ْغَط  الضَّ ِمْنُه  اْطُلْب  الَكْهُربائِيِّ 
َوَحْسُب،  اأَلْرقاِم  َمَع  آُلِف  التَّ َعلى  اْلَوَلَد  ُتساِعُد  َكَهِذِه ال  َأْنِشَطًة  إِنَّ  َوَغْيِرها..  اأَلْسعاِر،  بِطاقاِت  ِقراَءَة 

ِة. َة اْستِْخداِمها في َحياتِِه اْلَيْوِميَّ ُمُه َكْيِفيَّ َوَلِكنَّها ُتَعلِّ




